
למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022 זרכמ
דף מס':     001 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ב ל ש ב  ה ד ו ב ע  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
רושיאל ףופכבו םיבלשב ועצובי תודובעה      
לע .בלש לכ ינפל טקיורפל ורשואיש םיביצקת      
הדובע תוקספה ןובשחב תחקל עיצמה ןלבקה      
. אבה בלשל ביצקת תלבקל דע םיבלשה ןיב      
ועבקיי םיבלשה תומכו םיבלשל הקולחה      
ירדסו ביצקתל םאתהב עוציב ךלהמב      
לש רוחמתה . םילוחה תיב לש תויופידע      
לש ןורחא בלש רמג דע ףקותב היהי תודובעה      
. טקיורפה      

םיבלשב הדובע 00.80 כ"הס          

      
נ "מ  ם י י ש א ר  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
    T1+T2  
      
הסירע ללוכ ענוממו ףלשנ BCA ריווא קספמ     08.01.010
Ak05=scI=ucI ילנימונ םרזל הנגה יסירת םע      
    A0002X3 הנגה תדיחי ללוכ  GISL  םע  
עגמ גצ תלעב 'פמט תיילע תנגהו ימרט ןורכיז      
הדיחיה ,םיעוריא םושירו הדידמ ינותנ ללוכה      
,תמא ןמז ינותנ גיצתו ןקתמב עוריא לכ דעתת      
הלעפהל םילילס, הריגסו החיתפ ילילס ללוכ      
עונמ ,םורח קותינל C.T לילס,קוחרמ      
הלקת עגמ + רזע יעגמ 6 ,הקספה\הלעפה      
הלועפל תושרדנה תונכהה לכ ללוכ      
ןתינ היהי קספמה,הטקש הפלחה תכרעמב      
ךרוצ אלל הנגהו הדידמ תוליבח י"ע הבחרהל      
GISL hcuoT pikE תמגודכ םיפסונ םיביכרב      

                    8.00 רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצות N.2E 'חי   
      
ל"נכ A0002 BCA ריווא קספמ ריחמל תפסות     08.01.020

                    6.00 P4 יעיבר בטוק רובע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     002 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הסירע ללוכ ענוממו ףלשנ BCA ריווא קספמ     08.01.030
Ak05=scI=ucI ילנימונ םרזל הנגה יסירת םע      
    A0521X3 הנגה תדיחי ללוכ  GISL  םע  
עגמ גצ תלעב 'פמט תיילע תנגהו ימרט ןורכיז      
הדיחיה ,םיעוריא םושירו הדידמ ינותנ ללוכה      
,תמא ןמז ינותנ גיצתו ןקתמב עוריא לכ דעתת      
הלעפהל םילילס, הריגסו החיתפ ילילס ללוכ      
עונמ ,םורח קותינל C.T לילס,קוחרמ      
הלקת עגמ + רזע יעגמ 4 ,הקספה\הלעפה      
תוליבח י"ע הבחרהל ןתינ היהי קספמה,      
םיפסונ םיביכרב ךרוצ אלל הנגהו הדידמ      
תרצות GISL hcuoT pikE N2.1E תמגודכ      

                    1.00 רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA 'חי   
      
הסירע ללוכ ענוממו ףלשנ BCA ריווא קספמ     08.01.050
Ak05=scI=ucI ילנימונ םרזל הנגה יסירת םע      
GISL  הנגה תדיחי ללוכ A0001X3 דע םרזל      
גצ תלעב 'פמט תיילע תנגהו ימרט ןורכיז םע      
,םיעוריא םושירו הדידמ ינותנ ללוכה עגמ      
ינותנ גיצתו ןקתמב עוריא לכ דעתת הדיחיה      
םילילס, הריגסו החיתפ ילילס ללוכ ,תמא ןמז      
עונמ ,םורח קותינל C.T לילס,קוחרמ הלעפהל      
הלקת עגמ + רזע יעגמ 4 ,הקספה\הלעפה      
תוליבח י"ע הבחרהל ןתינ היהי קספמה,      
םיפסונ םיביכרב ךרוצ אלל הנגהו הדידמ      
תרצות GISL hcuoT pikE N2.1E תמגודכ      

                    2.00 רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA 'חי   
      
הסירע ללוכ ענוממו ףלשנ BCA ריווא קספמ     08.01.060
Ak05=scI=ucI ילנימונ םרזל הנגה יסירת םע      
    A0002X4  ת ו נ ג ה  א ל ל  ס מ ו ע ב  ק ת נ מ  ת ר ו צ ת ב,  
הלעפהל םילילס, הריגסו החיתפ ילילס ללוכ      
עונמ ,םורח קותינל C.T לילס,קוחרמ      
הלקת עגמ + רזע יעגמ 6 ,הקספה\הלעפה      
תכרעמב הלועפל תושרדנה תונכהה לכ ללוכ      
P4 SM/N2.2E תמגודכ הטקש הפלחה      

                    2.00 רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצות 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     003 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע ילנימונ םרזל  , BCCM  קוצי קספמ     08.01.100
    A036X3, קותינ רשוכ לעב AK05 , 2 ללוכ  
ISL הנגה תדיחי ללוכ הלקת עגמ, רזע יעגמ      
    gnirusaeM hcuoT pikE , עגמ ךסמ ללוכ  
    DCL תנגה ללוכ דדומ ברו הנבומ ינועבצ  
S5TX תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח      

                    8.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.01.110
    A004X3, קותינ רשוכ לעב AK05 , 2 ללוכ  
ISL הנגה תדיחי ללוכ הלקת עגמ, רזע יעגמ      
    gnirusaeM hcuoT pikE , עגמ ךסמ ללוכ  
    DCL תנגה ללוכ דדומ ברו הנבומ ינועבצ  
S5TX תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.01.120
    A052X3, קותינ רשוכ לעב AK05 , 2 ללוכ  
ISL הנגה תדיחי ללוכ הלקת עגמ, רזע יעגמ      
    gnirusaeM hcuoT pikE , עגמ ךסמ ללוכ  
    DCL תנגה ללוכ דדומ ברו הנבומ ינועבצ  
S4TX תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח      

                    3.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.01.130
    A061X3, קותינ רשוכ לעב AK05 , 2 ללוכ  
ISL הנגה תדיחי ללוכ הלקת עגמ, רזע יעגמ      
    gnirusaeM hcuoT pikE , עגמ ךסמ ללוכ  
    DCL תנגה ללוכ דדומ ברו הנבומ ינועבצ  
S2TX תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח      

                    4.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ 'חי   
      
רשוכ,A001X3 דע, BCCM  קוצי קספמ     08.01.150
יעגמ 2 ללוכ ,DMT הנגה תדיחי, AK05 קותינ      
וא אנהכ BBA תרצותמ S1TX תמגודכ , רזע      

                    4.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
ישאר הריבצ ספ לע דוקיפ תנגהל קספמ     08.01.190
A6X3 דע םרזל 231SM עונמ תנגה תמגוד      
וא אנהכ BBA תרצותמ AK05 קותינ רשוכ      

                   12.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
ינדי A061X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.01.200

                    2.00   1-0-2 'חי 
10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 580-72-01-01   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     004 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע BCCM קספמ ריחמל תפסות     08.01.210

                   11.00 )C.T( קוחרמ הקספה לילס רובע A052X3 'חי   
      
דע BCCM קספמ ריחמל תפסות     08.01.220

                   10.00 )C.T( קוחרמ הקספה לילס רובע A036X3 'חי   
      
A036X3 דע BCCM קספמ ריחמל תפסות     08.01.240
םרז קותינ אלל הפילשל הריגמ ןקתה רובע      

                    6.00 )nI gulP(   הריבצה יספב 'חי   
      
דע םרזל BCCM קספמ ריחמל תפסות     08.01.250
    A036 קוחרמ הריגס\החיתפ עונמ רובע  

                    8.00 P3\P4 םיקספמ- רזע יעגמ העבראו 'חי   
      

                    6.00 A04X3 AK01\C  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.260
      

                   20.00 A52X3 AK01\C  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.270
      

                   10.00 A61X3   AK01\C דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.280
      

                    6.00 A6X2 AK05 דע יבטוק וד ת"מאמ 'חי  08.01.290
      

                   25.00 A61 AK01\ C דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.01.300
      
רפמאילימ A04X4, 03 דע תחפ רסממ     08.01.310

                    4.00 TYPE-A 'חי   
      
A01X3  -C.N-3CA םרזל יזאפ תלת ןעגמ     08.01.330

                    4.00 רזע יעגמ ינש ללוכ 'חי   
      
דע םיקרבו רתי יחתמ ינפמ הנגהל הדיחי     08.01.340
    100kA DEHN Ventil type 1+2 3P+N  

                    2.00 חולב םיינורטקלא םיביכר לע הנגה תללוכה 'חי   
      

                    2.00 קרב ןגמל CRH  A001X3 םיכיתנ 'חי  08.01.350
      
העברא םע V42 וא V032 דוקיפ רסממ     08.01.360

                   16.00 ON/CN םיעגמ 'חי   
      

                    4.00 0-3-2-1 םיבצמ 4 ררוב A01 דוקיפ קספמ 'חי  08.01.370
      

                   24.00 A5/0002 דע םרז הנשמ  'חי  08.01.380
      

                    3.00 A5/0521 דע םרז הנשמ 'חי  08.01.390
10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 580-72-01-01   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     005 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    3.00 A5/0001 דע םרז הנשמ 'חי  08.01.400
      

                    9.00 A5/036 דע םרז הנשמ 'חי  08.01.410
      
CETAS םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.01.430
    HE571MP תרושקת לוקוטורפ ללוכ PCT\PI  

                    2.00 הנבמ תרקבל רוביחל 'חי   
      
CETAS םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.01.440
    HE531MP תרושקת לוקוטורפ ללוכ PCT\PI  

                    2.00 הנבמ תרקבל רוביחל 'חי   
      
םיקספמ ינש לש  תינדי הפלחה תכרעמ     08.01.460
ילמשחו ינכמ רוגיח ללוכ , A0002X4 םרזל      
דוקיפ ררוב ללוכ BCA םיענוממ םיקספמ ינשל      
)2 הסינכ\1 הסינכ( םיראומ םינצחל ינש,      
ןומיס תורונמ, םילוענמ+ םיקספמה לע תופלק,      
טוליש םע ןומיס תרונמ, םיקספמה בצמ יוויחל      
הדובעה לכו "2 -מ רבוחמ" וא "1 -מ רבוחמ"      

                    2.00 חולב הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      

                    2.00 V42/032 AV003 יזאפ דח יאנש 'חי  08.01.470
      
ןעטמ םע AV005 דע CDV21 חכ קפס     08.01.480

                    2.00 םייתעש דע יוביג תוללוס 'חי   
      
הנקתה ,V032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תרונמ     08.01.490

                   48.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                    4.00 ןומיס תורונמל יזאפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  08.01.500
      
יזאפ דח מ"מ22 רטוק ראומ הלעפה ןצחל     08.01.510

                   16.00 דוקיפ וא  ענוממ קספמ תלעפהל 'חי   
      
תיזחב חתפמ םע מ"מ 22 דוקיפ ןצחל\קספמ     08.01.520

                    4.00 חולה 'חי   
      
תוארתה 21 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.01.530
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש  21B655-OSI תמגוד םוריח יקותינו      

                    2.00 הרקב 'חי   
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
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17/07/2022
דף מס':     006 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רדסו חתמ תדירי ,)V.N( חתמ רסוח רסממ     08.01.540
הייהשה ,רזע יעגמ ינש םע יזאפ תלת תוזאפ      

                    8.00 ע"ש וא KSP תמגוד לויכל תנתינ 'חי   
      
םיאתמ יונב ,2T וא 1T ישאר חול הנבמ     08.01.550
93416 ןקת פ"ע תותלד םע םיירלודומ      
ראותמכ תותלד םע הפצרה לע הדימעל      
eerf הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    ecnanetniam דע A0052X4, AK56 ללוכ  
עוציב רמגב לעפמב קדוב סדנהמ י"ע הקידב      
,טוליש ,טוויח ללוכו רתאל הרבעה ינפלו      
רחאל םיחתפ םוטיא ,רוביחו הנקתה ,הלבוה      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תאו חולה תנקתה      
תוסינכ טלפמוק חולה תמלשהל םישורדה      
דרפנב םלושתש הנשוש תועצמאב הלעמלמ      
חולה תפצר. הלעת ךותל הטמלמ תואיציה,      
ךתחב םילבכ רוביחל םינורגיטנא םע הרוגס      

                    2.00 'פמוק .חטשב םימייק םילבכ בצמו תינכת יפל תומכו  
      
3 -כ ךרעיש ,למשחה תוחולב ימרת םוליצ     08.01.590
,למשחל חולה רוביח םוימ תוחפל םישדוח      
לגה יכרואב םודא ארפניאה םוחתב םוחתב      
,יאקירמאה ןקתל םאתהב ןורקימ 21-3      
הנומת ללוכה ןימזמל טרופמ ח"וד תקפסאו      
ןוקית עוציבל תונקסמו תימרת הנומת ,הליגר      
תותלד תחיתפ ללוכ ריחמה .חולב םייוקילה      
םימוליצה עוציב ךרוצל םילנפ קורפ וא/ו      
עוציב תא םג ללוכו ותומדקל בצמה תרזחהו      

                    1.00 'פמוק םייוקילה ןוקיתו תונקסמה ,םימוליצה  
      
רובע יוציפל תיטקפמוק תינורטקלא תכרעמ     08.01.600
תועפות אלל ילוביקו יארשה ,יביטקאיר סמוע      
99.0 לש המרל קפסה לפוכ יוציפ-.רבעמ      
iDHT>%5 לש המרל . 05-2 תוינומרה ןוניס-.      
      %5<vDHT.- י"ע השעיי תכרעמה גותימ  
הבוגת ןמז -  TBGI תססובמה הרקב תכרעמ      
תוחפ ימניד הבוגת ןמז -.sm51- מ תוחפ ללוכ      
91" ןוראב A051 תכרעמה לדוג - . s 05 מ      
FHA-SPD-gnivaS rewoP םגד -      
    cimanyD  הדיחיכ קפוסמ . "קט ינש" לש  
רוביחו ישאר קספמ םע טלפמוק תמלשומ      
הנבמ תרקבל תרושקתב רוביח ללוכ הרקבל      

                    2.00 TENCAB חותפ לוקוטורפ 'חי   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     007 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דוקיפל חתמ תקפסאו יוביגל םירבצמ תכרעמ     08.01.650
הסינכ 1T ישאר חולב םיקספמה לש םיעונמ      
    V032 האיצי CD-V21 וא CD-V42 קפס ללוכ  
דמ ללוכ AV005 םירבצמ טסו W005 חכ      
הלקת תאיציו הלקת םזמזו תירונ ,חתמ      
יולת  תלד םע חפ ןורא ךותב םינקתומ ,הרקבל      

                    1.00 .טלפמוק ישאר תוחול רדחב ריקה לע 'חי   
2T+1T נ"מ םיישאר תוחול 10.80 כ"הס          

      
ת פ ל ח ה ל  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ם י י ש א ר  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל       
      
שורדה לכ תא ללוכ םילבכה ריחמ :הרעה      
תודובעה לכ ללוכ ,תווצקב םלשומ רוביחל      
.רוביחה עוציבל םישורדה ,רזעה ירמוחו      
      
תועצמאב הקידב ךרוצל המידקמ הדובע     08.02.020
תטרופמ האצות תלבקל םילכו הדידמ ירישכמ      
תרבעהו חולב םיקספמ לומ םילגעמה ךוישל      
יכתח טוריפ :תללוכ הקידבה .ןנכתמל םינותנ      
סמוע ,הלקת תאלול ,דודיב תודגנתה ,םילבכה      
רופסימ ךויש תקידב ,לבכה לע ילמיסקמ      
,םילגעמ ןומיס ,שדחה רופסימל םייק םילגעמ      
ןונכת יפל טוליש תמאתהו דועית ,תוחולו דויצ      
םילגעמה לכל סחייתמ ריחמה .חטש      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק 2T+1T םיישאר תוחולל םירבוחמה  
      
חולב םימייקה םינשיה ספאה יכילומ לכ ןומיס     08.02.030
י"פע לוחכ עבצב ) אוהש ךתח לכב( למשח      
םידיגה לכ ןומיסל ריחמ( .טלפמוק תונקת      
תוחולב ינקת ןווגב םניאו ספאל םירבוחמש      

                    1.00 'פמוק ) .טלפמוק 2T+1T םיישאר  
      
םיישאר תוחולמ תומייקה תואיציה לכ תרבעה     08.02.040
    2T+1T םילבכ תכראה רובע-- שדחה םוקימל  
,קוריפ תללוכ הדובעה-דרפנב םלושי תופומו      
חולל םלשומ רוביח ,ינמז טוליש ,דודיב, קותינ      
יפל תמייק הליבכ ןומיס ,שדחמ טוליש ,שדחה      
שרדנש המ לכו שדח חול לש םילגעמ רופסמ      
תואיציה לכל סחייתמ ריחמה .טלפמוק רוביחל      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק 2T+1T םיישאר תוחולב תומייקה  
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     008 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכמ קתונש רחאל  ישאר למשח חול קוריפ     08.02.060
יאנשמ הנזהה קוריפו קותינ ללוכ  תואיציה      
םוקמל חולה תלבוהו יוניפ , חולה לא םייק      
שרדנש המ לכו רתאל ץוחמ ןימזמה הרויש      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק םייק חול קוריפל  
      
וקותינ ללוכ pu-pets סופיטמ םייק יאנש קוריפ     08.02.070
רורחש, םייק הובג חתמ חולמ הובג חתמ דצב      
ינכדע טוליש תנקתהו הובג חתמ חולמ הנזהה      
םייק נ"מ חולל הסינכמ הנזהה קוריפו קותינ .      
תיברעמ הנחתב רדחמ ותאצוהו יאנשה קוריפ,      
יאנשה יוניפ ללוכ, תומייק תורש תותלד ךרד      
ןלבקה לש ותולעבל רובעי יאנשה. רתאהמ      
יאנשב רזוח שומיש תושעל ישאר ןלבקהו      
ןלבקה. םילוחה תיב םוחתב אלש רחא םוקמב      
הדבועה תא הז ףיעס רוחמתב ןובשחב חקיי      
הז ףיעסב םולשתה ותושרל רבוע יאנשהש      
יוניפ\קוריפ\קותינל שורדה לכ תא ללוכ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק תלוספמ יקנ חטשה תראשהו  
      
, הפצרב השדח םילבכ תלעתב םילבכ רודיס     08.02.080
םישדחו םימייק םילבכ טוליש ללוכ       
תוחולל םיכיישש םילבכ לכל טלפמוק םולשתה      

                    1.00 'פמוק T1+T2  
      
לבכל M3 גוסמ םוחב תצווכתמ הפומ עוציב     08.02.090
,גוס לכמ דודיב ר"ממ 051X4 דע ךתחב      
לבכ םע הכראה תפסותל םייק לבכ ןיב רוביחל      

                    6.00 'פמוק שדחה לבכה ללוכ אל .שדח  
      
לבכל M3 גוסמ םוחב תצווכתמ הפומ עוציב     08.02.100
,גוס לכמ דודיב ר"ממ 581X4 דע ךתחב      
לבכ םע הכראה תפסותל םייק לבכ ןיב רוביחל      

                    6.00 'פמוק שדחה לבכה ללוכ אל .שדח  
      
לבכל M3 גוסמ םוחב תצווכתמ הפומ עוציב     08.02.110
,גוס לכמ דודיב ר"ממ 042X4 דע ךתחב      
לבכ םע הכראה תפסותל םייק לבכ ןיב רוביחל      

                   10.00 'פמוק שדחה לבכה ללוכ אל .שדח  
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     009 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחולה ינשל  קדוב סדנהמ תוקידב     08.02.120
טקיורפב תודובעה לכלו 2T+1T םיישארה      
ינפל ןרציה לעפמב הנושאר הקידב ללוכ      
רחאל  היינש הקידבו רתאל תוחולה תקפסא      
ןוקיתו חוד תקפה ללוכ םיווקה רוביחו הבכרה      
טלפמוק ריחמה.קדובה רושיאל דע םייוקילה      
ןקתמב תוחולה ינש רובע תוקידבה לכל      
    2T+1T תוקידב ללוכ טקיורפב תודובעה לכלו  

                    1.00 'פמוק . הדובעה תומדקתה בצקל םאתהב םיבלשב  
      
.O.N  םיעגמ 4 םע "הירטפ" םגד םורח ןצחל      08.02.200
תמגוד םודא עבצב  C.N. וא      
    59842-DNARGEL בוביס יצח י"ע רורחש  
. תירקמ הציחל תעינמל הנגה תעבט ללוכ      
ריקה לע הנקתהו תרנצו הליבכ תיתשת ללוכ      

                    2.00 למשח חולב רוביח ללוכ. למשח רדחל הסינכב 'חי   
      
EPLX(YX2N5.2X5( תשוחנמ למשח לבכ      08.02.260
דבלב חקפמה י"ע ורשואיש תודובעל ר"ממ      

                  100.00 ) ןורכנס תודובע רובע אל( רטמ   
      
םירפסוממ םידיג םע דוקיפ לבכ      08.02.280
    YYN5.1X03 חקפמה י"ע ורשואיש תודובעל  
רובע אל( דוקיפו הרקב רוביח ןוגכ דבלב      

                  100.00 ) ןורכנס תודובע רטמ   
      
ותנקתהו םייק םיאנש דוקיפ חול תקתעה     08.02.290
,קוריפ ללוכ - תינכת פ"ע- ךומס םוקמב שדחמ      
םלשומ רוביח ,ינמז טוליש ,דודיב, קותינ      
טוליש ,קתעוי חולה וילאש םוקמב שדחמ      
רופסמ יפל תמייק הליבכ ןומיס ,שדחמ      
שרדנש המ לכו  חולה לש םייק םילגעמ      
לכל סחייתמ ריחמה .טלפמוק רוביחל      
תופומו הליבכ ללוכ, חולל םירבוחמה םיווקה      

                    1.00 'פמוק . םייק בצמ פ"עו שרדייש לככ  
      
יקוריפ תודובעל ,גוס לכמ יאלמשח ע"ש      08.02.300
תרנצ,  תולעת תמגוד תומייק למשח תויתשת      
ינפל ,מ"צב למשח תודובע וא למשח ילבכו      
לבקל ןלבקה לע הז ףיעס יפל הדובע עוציב      

                   50.00 שארמ חקפמה רושיא ע"ש   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     010 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חתמ חול םוחיתל תנולווגמ תשר תציחמ עוציב     08.02.410
םירלודומ םיקלחמ הייונב הציחמה, םייק הובג      
תקזוחמו ,מ"מ 005 בחורבו מ"מ 0002 הבוגב      
וד תשר תלד ללוכ, .הןולווגמ ליפורפ י"ע      
םישרדנה רזעה ירמוח לכו תינכת יפל תיפנכ      

                   10.00 ."הובג חתמ" הרהזא יטלש ללוכ, ר"מ   
      
לש שדחמ הבכרהו ןוסחיא ,קוריפ ,קותינ     08.02.500
יוליג ןלבק לצא הנמזה( שא יוביכו יוליג תכרעמ      
,םיקוריפ ללוכ למשחה חולב )ןיינבה לש שא      
םימואית ,שדחה חולב שדחמ רוביחו הנקתה      
חולל תומאתה ללוכ הדובע תנמזהו תומאתהו      

                    2.00 'פמוק טלפמוק שדחה  
      
שא יוביכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא      08.02.510
002MF -ג"ק 5 דע לקשמב זגב יטמוטוא      
יפל הבלצהב םיאלג ללוכה למשח חול רובע      
תרנצ, לכימ ללוכ,חולה לדוגו םיאתה תומכ      
תזכרל םלשומ רוביח, תינדי הלעפה ןצחל,      
רוזיפ יריחנו תיטמוטוא הלעפה, תמייק      
ץחל תדירי בצמ לע היצקידניא ללוכ םימיאתמ      
טלפמוק תזכרל חווידו תכרעמה לש הקירפ וא      
תועצמאב םלוא ןלבקה תוירחאב הדובעה      

                    2.00 'פמוק .ןיינבב תיתשתהו תזכרה תלעב "דרוא" תרבח  
      
ומוקימב 2T חול רובע ןוטבמ הלעת תיינב     08.02.550
תמייק הפצרב הריפח\הביצח ללוכ שדחה      
הלעת עוציבו, ףוציר תחיתפ, ןוטב תותיס,      
ןתיווז ללוכ מ"ס 07 קמוע, מ"ס05 בחורב      
הלעתה תפשב ןגועמ מ"ס 5x5 הדלפ      
ללוכ , הלעתה ףקיה לכל הנוילעה      
תונספת עוציב ללוכ, תמייק הלעתל תורבחתה      
ילזרב, תוחפל 03-ב ןוטבב הקיציה עוציב,      
םימייק תוחול תפיטעו ןויקינ לע הרימש, ןויז      
תלוספו קבא קזנ תעינמל עוציבה ךלהמב      
קירפ מ"מ4 גורמ חפב הריגס ללוכ, היינב      
תרזחה ללוכ, תוחולה ןיב וראשייש םירוזאב      
רחאל תולעתה ןיב םייקל המוד וצרט ףוציר      
תינכתב םיטרפ פ"ע, עוציב רמג      
הנביתש הלעת ךרוא יפל ריחמה.טלפמוק      

                    8.00 . לעופב רטמ   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     011 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגוד תשעותמו תנוולוגמ הדלפ תייצורטסנוק     08.02.600
י"ע בשוחיש ןפוד יבועב U םיצרוחמ םיליפורפ      
) מ"מ3 םומינימ ( ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
ללוכ, הרקתל רוביחו קוזיח, היילת ירזיבא ללוכ      
ןיב רוביח יעצמא ללוכ , רוטקורטסנוק בושיח      
. םלשומ היילת ךרעמ תלבקל םיטנמלאה      
תולעת תיילת רובע הניא הייצורטסנוקה      
תיתשת תוכרעמ לכ רובע אלו םילבכ תומלוס\      
. הדיחיה ריחמב הלולכ ןתיילתש      
חקפמ תויחנה פ"ע קר עצובת הייצורטסנוקה      

                  100.00 . ורושיאל רמוח שגויש רחאל, ג"ק   
      
יבוע מ"ס 06 בחורב  שעותמ דבכ םילבכ םלוס     08.02.610
ללוכ ,םישדח למשח ילבכ רובע  ןוולוגמ מ"מ 2      
רזעה ירמוחו הדובעה לכו םירבחמה ,םילתמה      

                   12.00 .םישורדה רטמ   
      
תודימב ,תנוולוגמ ,םילבכל תשר תלעת     08.02.620
    5.8X06 ריחמ. םילבכ תכראה רובע  מ"ס  
לכו םילתמה ,םירוביחה תא ללוכ הלעתה      

                   10.00 .םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה רטמ   
      
YX2AN 042X4 םוינימולאמ למשח לבכ     08.02.630
םייק חול םוקיממ םייק הנזה וק תכראה תבוטל      
םלושמ תופומ רובע(. שדח ישאר חול םוקימל      

                   50.00 )דרפנב רטמ   
      
דעו םייקל םאות ךתחב תשוחנמ למשח לבכ     08.02.640
    YX2N 042X4 הנזה וק תכראה תבוטל ר"ממ  
שדח ישאר חול םוקימל םייק חול םוקיממ םייק      

                   20.00 )דרפנב םלושמ תופומ רובע(. רטמ   
      
דעו םייקל םאות ךתחב תשוחנמ למשח לבכ     08.02.650
    YX2N 581X4 הנזה וק תכראה תבוטל ר"ממ  
שדח ישאר חול םוקימל םייק חול םוקיממ םייק      

                   20.00 )דרפנב םלושמ תופומ רובע(. רטמ   
      
דעו םייקל םאות ךתחב תשוחנמ למשח לבכ     08.02.660
    YX2N 051X4 הנזה וק תכראה תבוטל ר"ממ  
שדח ישאר חול םוקימל םייק חול םוקיממ םייק      

                   20.00 )דרפנב םלושמ תופומ רובע(. רטמ   
      

                   20.00 CVP-UC042 הקראה ךילומ רטמ  08.02.700
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     012 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   20.00 CVP-UC051 הקראה ךילומ רטמ  08.02.710
      

                   20.00 CVP-UC59 הקראה ךילומ רטמ  08.02.720
      
01X08 תשוחנמ יושע םילאיצנטופ תאושה ספ     08.02.730
תויקסיד ,םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ      
םישורדה רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ      

                    3.00 . הנקתהל רטמ   
      
םע תשוחנ יושע םילבכ תולעת תקראה ךילומ     08.02.740
וקוזיח ללוכ ר"ממ 52 ךתחב CVP דודיב      
ידנק קדהמ  תועצמאב חפ וא/ו תשר תולעתל      
השעיי רוביחה. הלעתה לע בכור וא/ו גרבתמ      
3 לע ולעי אלש םיקחרמבו הלעת עטק לכל      

                   50.00 .רטמ 'חי   
      
למשח ילבכ רבעמל םייק ןוטב ריקב חודיק     08.02.750
המיאתמה הנוכמ םע 6" רטוקב םולהי חודיק.      
יוקינ ללוכ )םימ רוריק( קבא אלל הדובעל      
חודיק רחאל רתאה יוקינו חדקה לש תונפדה      

                    6.00 'פמוק טלפמוק  
      
דימע שא בכעמ ינקת רמוחב למשח ילבכ יופיצ     08.02.760
ע"ש וא "םוצבא" תמגוד הפירשב םייתעשל      

                   10.00 םילבכ יוסיכ חטש- ר"מ יפל ריחמ ר"מ   
      
שא רבעמל גוס לכמ םיחתפ דודיבו םוטיא     08.02.770
ירמוטסלא רמוחב תרנצו םילבכ תלחשה רחאל      
דימע "םוצבא" תרבח SE 0009 תמגוד ינקת      
םוקמה תנכה  ללוכ ריחמה הפירשב םייתעשל      
לכ תא ללוכ .הדובעה עוצב ינפל יוקינו      

                    2.00 .רזעה ירמוחו הדובעה ר"מ   
םיישאר למשח תוחול תפלחהל תיתשת תודובע 20.80 כ"הס          

      
ה ט ק ש  ה פ ל ח ה  ת כ ר ע מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
1T ח ו ל  ר ו ב ע       
      
עוציב ללוכ תמייק ןורכנס תכרעמב תומאתה       
1T  חולל הטקש הפלחה תכרעמ      
    ===========================  
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     013 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןלבקה י"ע ועצובי הטקש הפלחה תודובע       
תורש ןתונו תוכרעמה תא רוקמב ןיקתהש      
- "ורכניס גנילרמש" תרבח- תכרעמל      
      
ריחמב ועצובי  "ורכניס גנילרמש" תודובע       
הלבקתהש ריחמ תעצה סיסב לע עבקנש דוסי      
לש רוחמתה   "ורכניס גנילרמש" תרבחמ      
חוור תפסותב דוסיה ריחמ תא לולכי ןלבקה      
תודובעה םואיתל שורדה לכ תא ללוכש ינלבק      
. הנשמ קפסכ םתלעפהו      
      
חולל ההז , 1T  חול רובע הטקש הפלחה חול      08.04.140
ידועי ןורכניס רקב ללוכ .2T םייק הפלחה      
    IIKM-0668-ESD. לש תורשה קפס י"ע עוציב  
ריחמב "ורכניס גנילרמש" תרבח- תכרעמה      

                    1.00 'פמוק ח"ש 000,57 דוסי  
      
חולב  םישרדנה תופסותהו םייונישה לכ עוציב     08.04.160
םישרדנה םינוכדעה לכ עוציבו הנחת לוהינ      
ןורכנסו הפלחה תוחול לש םירקבב      
תכרעמל תוטרופמ תוינכת תנכה.םימייק      
הליבכל, תומייק תוכרעמב םינוכדעל, השדחה      
הדובעה רמגב תודע תוינכת ללוכ, תוחולה ןיב      
. טלפמוק תולעפהו תוקידב , הצרה ללוכ      
תרבח- תכרעמה לש תורשה קפס י"ע עוציב      

                    1.00 'פמוק ח"ש 000,02 דוסי ריחמב  "ורכניס גנילרמש"  
      
תלבוה ללוכ םירוביחו תויתשת, תונקתה     08.04.170
רתאל "ורכניס גנילרמש" לעפממ תוחולה      
לש םלשומ רוביחו הקפסא, תוחולה תנקתה,      
חול ןיב םישרדנה תרושקתהו דוקיפה ילבכ לכ      
טוליש, הנחת חוללו 1T חולל שדח ןורכנס      
תופתתשה, םלשומ דועית, םידיג ןומיס,      

                    1.00 'פמוק טלפמוק תולעפהו תוקידב, הצרהב  
1T חול רובע הטקש הפלחה תכרעמ 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 580-72-01-01   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     014 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ה ר י ב צ  י ס פ  50.80 ק ר פ  ת ת       
ם י י ש א ר  ת ו ח ו ל ל  ם י א נ ש       
      
הקודב היהת הריבצ יספ תלעת תכרעמ      
ןקתל היולת יתלב הדבעמ י"ע תרשואמו      
    6-93416CEI 6-93416 ילארשי ןקתל ןכו  
ןיב רוביחה .ינכטה טרפמה תויחנהל םאתהבו      
ךירצ למשחה חול ןיבל הריבצה יספ תלעת      
חול לש רוקמ ןרצי י"ע ינקתו רשואמ תויהל      
למשחה      
      
םיעפומה רפסמ ,רוהט םוינימולאמ היהי ספה      
לכל םילדבומ םיכילומ ,EP+N+L3 ספב      
תמלשומ היהת הריבצ יספ תכרעמ .םכרוא      
לש םיילניגרואה םירזיבאה לכ םע תקפוסמו      
s1/Ak56 לש רצק םרזב דומעי צ"ספה ,ןרציה      
      
הבכרה ,הנקתה ,הלבוה הקפסא ללוכ ריחמה      
רזעה ירמוח לכ תא ללוכו טלפמוק רוביחו      
םישורדה םירזיבאהו      
      
הריבצ יספ תלעת לש הנקתהו הקפסא      08.05.040
תדדמינה A0002X4 דע םרזל   םוינמולאמ      
יאנשל ךומנ חתמ חול רוביח רובע הריצ ךרואל      

                   26.00 ע"ש וא ES לש silanaC תמגודכ רטמ   
      
החוטש )תיוז( "ךרב"ל ריחמ תפסות     08.05.050
    )WOBLE LATNOZIROH( הריבצ ספ רובע  

                    6.00 'פמוק A0002X4 דע םרזל  
      
WOBLE( תבצינ )תיוז( "ךרב"ל ריחמ תפסות     08.05.060
    LACITREV( דע םרזל הריבצ ספ רובע  

                    6.00 'פמוק 4X2000A  
      
חולל "הנשוש" הלעמלמ צ"ספ רוביח תדיחי     08.05.070

                    6.00 'פמוק A0002X4 חולב הריבצ ספ רובע למשח  
      
ללוכ קוצי יאנשל הריבצ יספ רוביח תדיחי     08.05.080
לש םילניגרוא םישימג הריבצ יספ תכרעמ      
ירמוח לכ ללוכ A0002X4 דע םרזל ןרציה      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םישורדה רזעה      

                    2.00 'פמוק םירוביחה  
      
      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     015 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
צ"ספ רובע T תרוצב רבחמ לש ה"וא     08.05.090
לכ ללוכ ףיעסה , A0052x4 םוינימולאמ      
תא רבחל מ"ע תושורדה תודובעהו םירמוחה      

                    2.00 'פמוק ל"נה רבחמה  
      
הלתמ( הרקיתל םיספה תיילת רובע -םילתימ     08.05.100

                   50.00 ) TES GNIXIF TU BK( )רטמ 3 לכ 'חי   
      
תוכרעמ לכ לש תוידממ-תלת תוינכות תנכה     08.05.110
טבמ תוינכות ללוכ טקיורפב הריבצ יספ      
םהיתודימו םיטנמלאה לכ תא תללוכה      

                    1.00 'פמוק הדובעה ריחמב םילולכ חוקלל םתריסמו  
םיישאר תוחולל םיאנש רוביחל הריבצ יספ 50.80 כ"הס          

      
ת ו ח ו ל  ה נ ב מ  ת ר ק ב  70.80 ק ר פ  ת ת       
2T+1T ם י י ש א ר  ל מ ש ח       
      
תיבב שומישב םייקה גוסמ ויהי םירקבה      
תויורשפאו שרדנכ חכה קפס םילוחה      
לכ תא ולולכי  הבחרה יסיטרכ . תרושקתה      
. רקבל םרוביחל שרדנה      
      
תא ללוכ גוס לכמ תמלשומ הרקב תדוקנ ריחמ      
הבחרה יסיטרכ\ CLP רקבב יסחיה הקלח      
תונכת תודובע, הנכת, הרמוח ללוכ , טרופמכ      
תימושייה הנכתב יסחיה הקלח, מ"פת תביתכ,      
    IMH ,יסחיה הקלח, םינותנה סיסבב הקלח  
רקבה לש רוביחו טוויח, הנקתהה תודובעב      
טרופ, תרושקת ימאתמ, חכ קפס, םיסיטרכ\      
    PI \PCT ,לכ עוציב, תובשות, םימאתמ  
תעמטהל הרקבה זכרמב תושורדה תודובעה      
,הנכת ייוניש תוברל תושדחה תודיחיה תרקב      
הרקבה זכרמ לא תרושקת וקל רוביח ןכו      
תונכת ,רוביח םג ללוכ PI/PCT לוקוטורפב      
ינכטה טרפמה תוארוה יפל הלעפהו      
      
דקומב םינותנה תגצהל תודוקנה  תונכת      
גוסמ IMH תנכותב השעי הרקבה      
    YTICILPMIC. קשממ עוציב תללוכ הדובעה  
הנבמ תרקבל םישדחה םיכסמה לש אלמ      
י"ע עצובי קשממה- םילוחה תיב לש תמייק      
הרקב תווצ לש תושירדל םאתהב הרקבה ןלבק      
.םילוחה תיבב      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     016 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
האיצי וא הסינכ תילטיגיד הנבמ תרקב תדוקנ     08.07.070
    O\D- I\D הרמוחב יסחיה הקלח ללוכ- .הליעפ  
טרופמכ שורדה לכו תונכתה תודובע תא ללוכו      
ןפואב התלעפהל ינכטה טרפמבו תורעהב      

                  120.00 .םלשומ 'קנ   
      
האיצי וא הסינכ תיגולנא הנבמ תרקב תדוקנ     08.07.080
    O\A I\A הרמוחב יסחיה הקלח ללוכ- .הליעפ  
שורדה לכ ללוכו תונכתה תודובע תא ללוכו      
התלעפהל ינכטה טרפמבו תורעהב טרופמכ      

                   30.00 .םלשומ ןפואב 'קנ   
      
הנבמ תרקב תדוקנ רוביחו טוויח ,הנקתה     08.07.110
קלחה ללוכ ,גוס לכמ תיגולנא וא\ו תילטיגיד      
הרקב חול ןרצי י"ע הרקבה תינכתב יסחיה      
לכ תאו רזעה ירמוחו הדובעה לכ תא ללוכו      

                  150.00 .םישרדנה םימואתה 'קנ   
      
ןקת יפל תלד+ חפ יושע הרקב חול הנבמ     08.07.120
רוביחל חכ יקפס, תוישאר תונגה ללוכ 93416      
תנקתה , םיסיטרכ, תובשות, םירקב      
םירזיבאה לכ לש םלשומ טוויח ללוכ,םירקבה      
תווצק ינשב םיטוחה לכ ןומיס ללוכ, חולב      
תוצרוחמ תולעת, םיטלושמ האיצי יקדהמ,      
פ"ע םירקבהו חולה ןונכת ללוכ , תוטלושמ      
ללוכ ,ורושיאבו ותיא םואתב הרקב ןלבק ינותנ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק .ןרציה לעפמב I/O תוקידב  
      
____________________:הגוצת יכסמ     08.07.130
תנכתב הנבמה ינותנ תרדגה עוציב      
    YTICILPMIC תויביטקילפא תונומת רובע  
םידדמנ םינותנ תגצה ךרוצל םייק טמרופב      
, ישאר ךסמ תנומת ללוכ הרקבה תכרעממ      
תונולח ,תואלבט יכסמ ,דאקוטוא יטוטרש      
ללוכ םידדמנ םינותנו, תיפרג הגוצת,םינותנ      
תונכת .תוארתהו תועדוה תוחודל םיכסמ      
, םינתשמ ףס יכרע תוברל הארתהה תודוקנ      
םינתשמל esabatad תרדגה ,םינתשמ םיפרג      
לכ תסנכה רובע הדיחי ריחמ( .םיבשוחמ      
תחא ךסמ תנומת תריציל םישרדנה םינותנה      

                    5.00 'פמוק )תמלשומ  
      
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     017 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
CETAS הדידמ רישכמל הגוצת ךסמ תכירע     08.07.160
ללוכ הרקבה תכרעמל םינותנה לכ תגצהל      

                    4.00 'פמוק ל"נכ רתיה  
      
רוביחל II-CTE םגד תרושקת םאתמו ריממ     08.07.170
לש PI\PCT תשרל CETAS הדידמ ירישכמ      

                    1.00 'פמוק הרקבה  
      
םע הדובעל םיאתמ ךכוסמ תרושקת לבכ     08.07.180
5006X2X2 םומינימ( קפוסתש תכרעמה      
תדידמל וא/ו הדידמ ירישכמ רוביחל  )רודלט      
היצלטסניא ,םיזג תוחולב םיגולנא םיכרע      
ללוכ הרקבה תכרעמ לא םרוביחו ,המודכו      

                   50.00 רוביחו הנקתה ,הקפסא רטמ   
      
רוטינ רובע SUBDOM תרושקת לוקוטורפ     08.07.190
םימאתמ ללוכ למשח תוחולב םידדומ יבר      

                    1.00 'פמוק PI-PCT תשר רוביחל  
      
הרקבה תכרעמ רובע תמלשומ היצרגטניא     08.07.210
יביכרמ לכ תא תללוכה ןקתמב תרושקתהו      
תללוכה ןקתמב תרושקתהו הרקבה תכרעמ      
תכרעמ, םילהונמ אל/םילהונמ םיגתמ ,םירקב      
    ADACS )לכ תא ללוכ ריחמה )'וכו םיתרש  
יביכרמ לכ ןיב תושרדנה תורדגההו היצרגטניא      

                    1.00 'פמוק .ןקתמב תרושקתה הרקבה תכרעמ  
      
תרקב ינותנ תרבעהל םלשומ קשממ עוציב     08.07.220
תיבב הרקבה דקומל םיישאר למשח תוחול      
םישרדנה םירזיבאהו דויצה לכ ללוכ םילוחה      
תכרעמ תורדגהו הנכותה תודובע לכו )הרמוח(      
IMH תכרעמב הגוצתו תורבחתהל םישרדנה      

                    1.00 'פמוק .םילוחה תיב לש הרקבה דקומב תמייק  
      
תוחול רדח רובע הרוטרפמט שגר     08.07.230
, הקפסא ללוכ ריקה לע הנקתהל למשח      
תכרעמל תוארתה רוביחו טוויח הנקתה      

                    2.00 'פמוק הרקבה  
      
םילבכ תלעת ךותב הנקתהל הפצה יאלג     08.07.240
הנקתה ,הקפסא ללוכ םיישאר תוחולל תחתמ      

                    2.00 'פמוק הרקבה זכרמל הארתהה רוביחו טוויח  
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-72-01-01   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022
דף מס':     018 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ הרקבה תכרעמ לש הלעפהו הצרה     08.07.250
טקיורפב םימרוגה לכ םע דחי ןויסינ תולעפה      
לש םלשומ דועיתו ח"היב תווצל הכרדה,      

                    1.00 'פמוק .םיישאר למשח תוחול תרקב  
      
הדובע רובע הרקב תנכתמ רובע י'גרב ע"ש     08.07.260
ןמזותו תויומכה תמישרב הלולכ הניאש      

                   20.00 ןנכתמה רושיאבו טקיורפה להנמ י"ע דחוימב 'חי   
2T+1T םיישאר למשח תוחול הנבמ תרקב 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 580-72-01-01   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

17/07/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     019 נ"מ םיישאר תוחול תפלחה- 'ב בלש -5 הנחת- יליזרב ח"יב

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ   
  
םיבלשב הדובע 00.80 קרפ תת    
  
2T+1T נ"מ םיישאר תוחול 10.80 קרפ תת    
  
םיישאר למשח תוחול תפלחהל תיתשת תודובע 20.80 קרפ תת    
  
1T חול רובע הטקש הפלחה תכרעמ 40.80 קרפ תת    
  
םיישאר תוחולל םיאנש רוביחל הריבצ יספ 50.80 קרפ תת    
  
2T+1T םיישאר למשח תוחול הנבמ תרקב 70.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   

 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 580-72-01-01 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


